Nova marca de esmalte tem embalagens retornáveis
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Maria Helena misturinhas limitadas inova e recicla embalagem

ex
clu
siv

a

Aos 78 anos a manicure Maria Helena Soares acaba de lançar sua própria marca de esmaltes
em sociedade com Ruchelle Crepaldi, 26 anos, e Liliane Lelis, 47. O conceito da marca Maria
Helena misturinhas limitadas é de “cores com história”. Todos os produtos são cuidadosamente
desenvolvidos por Maria Helena que prima por cores exclusivas. Ruchelle e Liliane cuidam para
que embalagem e composição tenham máxima qualidade. “Posso afirmar que apresentamos
um produto diferente de tudo que existe no mercado nacional”, conta Ruchelle.
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Além do produto em si, o grande diferencial da marca é que as embalagens são retornáveis. A
preocupação com os recipientes usados faz parte do plano de logística reversa da empresa
que, além de dar a destinação correta ao conteúdo que fica no final do vidro, também oferece
aos seus consumidores uma redução no custo dos produtos. Os clientes que juntarem cinco
embalagens vazias podem ir até algum ponto de venda e trocar por um produto novo. Os
vidros e tampas passam por um processo de limpeza de resíduos e são reaproveitados, o
pincel é trocado. “Queremos nos antecipar aos projetos de lei que tramitam na Câmara dos
Deputados, mas, independente da resolução, a consciência de cidadania é que dirige nossa
empresa” ressalta Liliane. “A Maria Helena quer fazer esmaltes com histórias e deixar marcas
na história de recicláveis” completa Ruchelle.
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Com tecnologia recém-chegada ao Brasil, o pincel é exclusivo da marca e espalha melhor o
esmalte, oferecendo acabamento perfeito (achatado, com cerdas chanfradas). Alem disso a
tampa é emborrachada e o produto contém uma pequena esfera de inox para manter o
conteudo homogêneo.
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Os esmaltes Maria Helena são finos, secam rapidamente e tem ótima durabilidade. Com o selo
Tox Free, são livres de DBP, tolueno e formoldeído, substituídos por resina natural. Pessoas
com sensibilidade podem usar sem restrições.
Fonte: Guia da Embalagem. [Portal]. Disponível em:
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